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THƯ BÁO 
 

GỞI ĐẾN:  Phụ huynh, Người giám hộ và Học sinh 
 

TỪ:  Folasade Oladele, Ed.D., Giám Đốc Học Đường 
 

NGÀY: 12 tháng 8, 2013 
 

VẤN ĐỀ: Cơ Hội Học Tập Trực Tuyến 
 

Vào tháng Bảy 2012, Cơ quan lập pháp Georgia đã thông qua Dự Luật Thượng Nghị viện số 289 và được 
Thống Đốc Nathan Deal ký thành luật. Luật mới thiết lập những cách hướng dẫn và yêu cầu mà quận tạo cơ hội 
học tập trực tuyến, và cách thông báo cho học sinh và phụ huynh về cơ hội học trực tuyến. Luật này không yêu 
cầu học sinh lấy các môn học trên mạng để tốt nghiệp, nhưng để cung cấp cơ hội chọn lựa cho phụ huynh và 
học sinh thực tập các môn học trên mạng. 
 

Những thông tin dưới đây nhằm cung cấp giúp đỡ sự hướng dẫn cho quý vị quyết định kiến thức liên quan đến 
việc học trực tuyến trên mạng: 

• Học sinh có thể học môn học trên mạng cho dù môn này đã sẵn có trong trường quận. 
• Nếu lấy môn học trên mạng để thay thế cho bất kỳ ngày học thông thường nào, thì phụ huynh và học 

sinh sẽ không cần đóng lệ phí. Nếu chọn môn học ngoài ngày học của trường, thì học sinh hoặc phụ 
huynh/người giám hộ là người chịu trách nhiệm trả lệ phí lớp. 

• Các môn học sẵn có trong giờ học là những môn có nhân viên trường giám sát học sinh học trên mạng 
và số lượng của trường hoặc quận sắp xếp phù hợp cho các học sinh học trên máy vi tính. Xin tham 
khảo với cố vấn viên trường để biết những chi tiết sẵn có. 

• Học sinh lớp 3-5 chọn học trên mạng phải chọn ghi danh trọn thời gian. Chúng tôi không có chương 
trình ghi danh bán thời gian. 
 

Trong các trường hợp ghi danh bán thời gian (bất kỳ ít hơn trọn thời gian), bước đầu tiên là liên lạc với cố vấn 
trường. Luật yêu cầu trường quận phải thông báo cho phụ huynh và học sinh những chọn lựa lớp học trên mạng 
bán thời gian và trọn thời gian. Dưới đây là những chọn lựa lớp học trên mạng: 
 

 Lớp 3-5 Lớp 6-8 Lớp 9-12 

Trọn thời gian 

Chọn lựa 1 

Georgia Cyber Academy – 
Trường ngoài hệ thống 

Georgia Cyber Academy – 
Trường ngoài hệ thống 

Georgia Cyber Academy –  
Trường ngoài hệ thống 

Trọn thời gian 

Chọn lựa 2 

Connections Academy – 
Trường ngoài hệ thống 

Connections Academy – 
Trường ngoài hệ thống 

Connections Academy – 
 Trường ngoài hệ thống 

    
Bán thời gian  

Chọn lựa 1 
Không có 

Georgia Virtual School – 
Trường ngoài hệ thống 

Georgia Virtual School –  
Trường ngoài hệ thống 

 

Xin nhớ trường Georgia Cyber Academy và Connections Academy không là chi nhánh với trường công quận 
Clayton County Public Schools. Cả hai trường đều là trường trực tuyến thuộc hệ thống Charter schools của tiểu 
bang. Nếu phụ huynh chọn ghi danh cho học sinh trọn thời gian vào một trong hai trường Georgia Cyber 
Academy hoặc Connections Academy, học sinh sẽ không còn là học sinh của Clayton County Public Schools; 
học sinh sẽ là học sinh của trường trực tuyến charter school. 
 

Liên Lạc Thông Tin Chương Trình: 
 

Georgia Cyber Academy 

http://www.k12.com/gca  
Connections Academy 

http://www.connectionsacademy.com/georgia-school  
Georgia Virtual School 

http://www.gavirtualschool.org  
 


